


:.Famالباذجنانية Solanaceae

Lycopersicon esculentum

موطنةاجلنوبيأمريكاوالوسطىأمريكاتعترب

.أمريكاإكتشافقبلمعروفةكانتحيثاألصلىالطماطم

نبات عشبى حوىل



املؤشرات االقتصادية حملصول الطماطم

بلغيثح.المنتجةالكميةفينموا ًالخضرمحاصيلأكثرمنالطماطممحصوليعتبر

إلىقفزتثمطنمليون122.8حواليإلى2009عامفيعالميا ًالمنتجةالكمية

.2016لعامطنمليون177حواليإلىوصلتأنإلى2013عامطنمليون130.4

37.47حوالي2017لعامالتصنيعإلىالموجهةالطماطممحصولكميةتبلغبينما

الصينوطنمليون9.5وحدهاكاليفورنيافيهاحصلتالعالممستوىعلىطنمليون

طماطمطنمليون5.2بحواليعالميا ًالثالثالمركزفيإيطالياكانتوطنمليون5.9

300اليحوالطماطممنالكليإنتاجهامنتوجةفقدلمصربالنسبة.للتصنيعمخصصة

.التصنيعإلىطنألف



والفيتاميناتمنالعديدمصادرأهممنالطماطمتعتبر
علىيحتويالطماطممنجرام100أنفنجد،المعدنيةاألمالح

،كالسيومملجم10،فوسفورملجم24،بوتاسيومملجم237
7.9،أفيتامينمندوليةوحدة833،سفيتامينملجم12.7

101،كاروتينبيتاميكروجرام449،كفيتامينميكروجرام
ثمارمنجم100يحتويكذلك.كاروتينألفاميكروجرام
أنهاكما،جلوتاميك0.431،أسبارتكجم0.135علىالطماطم

.كوليسترولعلىتحتويال

USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 21 (2008)



December 27, 1991Cherry tomato, 2008



:تزرع الطماطم فى مصر فى خمسة عروات و هى كالتالي

يوليولأوويونيوشهرخاللالمشتلزراعةفيهايتمو

أوريلاألجبإستخدامذلكوالبيضاءالذبابةمنللحمايةالتغطيةالىتحتاج
.سأغسطويوليوشهرىخاللالمستديمةاألرضفىالشتليتم.الشاش

وأكتوبرأوائلالىسبتمبرشهرخاللالمشتلفىالبذورتزرع

رةللضروإالالغطاءبرفعيسمحالوالبيضاءالذبابةمنللحمايةيحتاج
باألرضالزراعةتتم.أخرىمرةالتغطيةقبلالرشيتموالقصوى

.أكتوبرخاللالمستديمة

أكتوبرخاللالمشتليزرع.البالستيكيةاألقبيةتحتالعروةتلكتزرعو
.الجديدةباألراضىخاصةوديسمبرأوائلونوفمبرأواخرالشتليتمو

تحتيريناأوائلوديسمبرأواخرفىالمشتلزراعةتتم

مستديمةالاألرضفىالزرعاةتتمو,الصقيعمنللوقايةبالستيكيةأقبية
.مارسأولالىفبرايرنصفمن

الشتالتنقلويتم,فبرايرشهرخاللالمشتلزراعةتتم

.أبريلأوائلالمستديمةاألرضالى

مواعيد الزراعة



:و هجن الطماطم على حسبتقسم أصناف

و 86-و ذلكك ملككص أفكنات بيتككو

.و سوبر سترين بى و كذلك هجن مادير و بريجيد و جنان و وادى ستار 67-يوسى

رين بكى و كما فى أفنات سوبر ست

.هجن زينا و رابح و هجين سوبر سترين بى 

و 38-ملكص فكنك كاسكص روك و هجكن فاكولتكا

.جاكال و تومانور 

فيها هجن ملكص هجكين الكوادى وويستخدم

.12-أوريت و جى إس

ك كما فى أفنات مجموعكة المارمانكد و ككذل

.150-هجن برلينا و سى إل



أصـنــاف الـتـصـنـيــــع

حيثقصيرةبهاالجمعوالنموفترةوقوىغيرنموذاتوهى
واألفناتتلكأنكما,قصيرةالنضجوالعقدواإلزهارفترةأن

.كبيرةزراعةمسافةأوواسعتخطيطمعدلالىتحتاجالالهجن
.زجالطالإلستهالكالمخصصةتلكمنأقصالسماديةإحتياجاتها
تذاوداكنأحمرلونذاتكملريةوبيضاويةغالبا  تكوناللمار
الصلبةالموادنسبةفىمرتفعةتكونأنيجبوسميكلحم
.إتفىهاينزوماديرهجينو86-بيتوملصذلكو(TSS)الذائبة



أصـنـاف اإلسـتـهـالك الـطـــازج

لمارالالعرشيغطىلكىقوىالىمتوسطنموهايكوماغالبا  
متوسطةكبيرةاللمار.طويلةجمعهاونموهافترةأنحيث
المشوباألخضرالىداكنأحمرلونذاتطريةالىالصالبة
ىالاألفناتتلكتحتاج.المستهلكذوقحسبذلكوبالحمرة
وأفناتمنأكبرزراعةمسافةكذلكوواسعتخطيطمعدل
ذلكومرتفعةالسماديةإحتياجاتهاأننجدكذلك,التصنيعهجن
.جنانوتومانورهجنو38-فاكولتافىكما

أصـنـاف ثـنـائـيــة الـغــــرض

ن و هى بعض األفنات و الهجن و التى تصلح لكال الغرضين م
و تصنيع أو إستهالك طازج ملص سوبر سترين بى و هجن بيت

.برايد و سوبر سترين بى 



   Determinateأصناف محدودة النمو

يثحزهريةبنورةالرئيسيةالساقبهاتنتهىالتىالهجنواألفناتتلكهىو
قميةراتبنوبدورهاتنتهىالتىوالجانبيةالتفرعاتخاللمننموةفىالنباتيستمر

الىقصيرةغالبا  هىو,مندمجةوقويةالىمتوسطنموذاتمعظمها.هكذاو....
اتاألفنتلكو.ورقتينالىورقةلكصالزهرىالعنقودبهايتكون.الطولمتوسطة
Low)المنخفضةاألنفاقوالمكشوفةالحقولفىتزرع tunnels).

Indeterminateأصناف غير محدودة النمو

سىاألالنموفىيستمرخضرىببرعمالناميةالقمةفىالساقينتهىفيهاو
نموها,أوراقثالثكصالزهريةالعناقيدتعطىو,بذلكسمحتالنموظروتطالم
Green)الصوبداخصتزرع.غالبا  مرتفعةالنباتات,مفتوحأومندمجقوىيكون

houses)عريضةمصاطبالىتحتاجهىو,المكشوفةالحقولفىأسالكعلىأو
.المحدودةاألفناتفىمنهاأكلرالسماديةإحتياجاتهاأنكما(سم150حوالى)



Determinate Indeterminate



أهم أصناف و هجن 
الطماطم المنتشرة 
زراعتها فى مصر



ألكك 25–20فنك نباتاتة محدودة النمو الخضرى ، يحتاج النبات إلكى 
تتحمككص شككتلة ، أكلككر األفككنات تبكيككرا  ، اللمككار بيضككاوية شككديدة الصككالبة

40جمعات ، يعطكى الفكدان محصكول حكوالى 4-3التخزين ، يتم الجمع 
.يزرع فى العروة الصيفية المبكرة. طن عند العناية الجيدة

األصناف

ى فنك نباتاتة متوسطة النمكو الخضكرى و مندمجكة ، يحتكاج النبكات إلك
بة ألك شتلة اللمار مربعة الشككص تميكص لإلسكتدارة ، ذات فكال15حوالى 

جمعكات ، يعطكى الفكدان محصكول 5عالية جدا  ، يكتم الجمكع فكى حكوالى 
.ةيزرع فى العروة الصيفية المبكرة و الصيفية العادي. طن 30حوالى 



ألكك شكتلة ، تتحمكص اللمكار 15فنك مبكر يحتاج الفدان الكى حكوالى 
فكدان البقاء على النباتات بدون تلكك و تتحمكص ككذلك التخكزين ، يعطكى ال

ليع اللمار مستديرة تميص لإلستطالة مع تض. طن للفدان 40–30حوالى 
.يعيبة أنة حساس لإلفابات الفيروسية . خفيك 

يتحمككص اإلفككابة الفيروسككية لحككد مككا ، النمككو الخضككرى لككة قككوى و هككو 
–12هجين متوسط التبكير ينتج لإلستهالك الطازج ، يحتكاج الفكدان الكى

اللمار متوسطة الصالبة . طن 50ألك شتلة ، ينتج الفدان منة حوالى 15
.ينصح بزراعتة فى العروة النيلية . 



هككو مككن أفككنات اإلسككتهالك الطككازج 
، يحتاج الفكدان حكوالى ( يوم65)المبكرة 

ألكككك شكككتلة ، اللمكككار كبيكككرة و 15–12
مسكككككتديرة و مبططكككككة ذات تفصكككككي  
متوسطة الصكالبة الكى طريكة ذات مكذاق 

طكن ، يكتم 25–20ممتاز ، ينكتج الفكدان 
تكم إسكتنباط هكذا . جمعات 5–4الجمع 

، ينصككح 1897الصككنك فككى فرنسككا سككنة 
.بزراعتة فى العروة الشتوية 



فنك هجين مبكر يصلح للزراعكة فكى
يكية الحقول المكشوفة و األنفاق البالست

، النمككو الخضككرى قككوى ، اللمككار تككزن فككى 
جككم 200–180المتوسككط حككوالى مككن 

ا ذات لون أحمر دائرية الشكلو فلبة ، هكذ
الهجين مقكاوم لفيكروس تبكرقل الكدخان

(TMV )م و الفرتيسككككيليوم و الفيوزاريككككو .
يصككلح لزراعككة فككى العككروات الصككيفية و 

.الصيفية المتأخرة و النيلية

اهلجن



أحككد األفككنات الجديككدة مككن الطمككاطم 
الشكككيرى و هكككو مخصككك  للزراعكككة فكككى 

اومتككة البيككوت البالسككتيكية ، يتميككز بمق
للنيمككككاتودا ، كمككككا يتميككككز يموافككككفاتة 

.التصديرية الجيدة 



أحدث الهجن المنتجة للمناطق التكى 
عد تعانى من مشكلة فيروس إففرار و تج

أوراق الطمكككاطم ، تتميكككز النباتكككات بقكككوة 
نموهكككا الخضكككرى الكككذى يعطكككى تغطيكككة 
ممتازة لللمكار ، اللمكار ذات شككص ككروى 
مسطح و ال توجد بها أكتات خضراء ، تكزن

جككككم ، ذات 200–170اللمككككار حككككوالى 
تيميكككز هكككذا الهجكككين . فكككالبة جيكككدة 

و بمقاومتة ألمراض الكذبول الفيوزاريكومى
.ذور الفرتيسيليوم و نيماتودا تعقد لج



ة أقوى الهجن للزراعكة فكى العكروة النيليك
15يوليككككو إلككككى 20مككككن ( الخريفيككككة)

أغسطس ، يتحمص بدرجة عاليكة فيكروس
إففرار و تجعد أوراق الطماطم ، كمكا أنكة 
و مقكككاوم للفرتيسكككيليوم و الفيوزاريكككوم

لون اللمار تفاحية الشكص ذات. النيماتودا 
. جكم 150لون أحمر قانى متوسط وزنهكا 

مكام يمكن تخزين اللمار على النبات بعد ت
. أيام10–7النضج لفترة حوالى 



ة و أحد أهم األفنات القديمة القياسي
هككو ذو نمككو غيككر محككدود ، اللمككار كبيككرة 
الحجككم و لحميككة ذات لككون أحمككر داكككن 

تنضككج . جككم 340متوسككط وزنهككا حككوالى 
.يوم 90اللمار بعد حوالى 



هو أحد الهجن محكدودة النمكو مبككرة 
، تكككزرع ألغكككراض ( يكككوم75)المحصكككول 

التصككنيع ، اللمككار ذات لككون أحمككر المككع ، 
وم و هجين عالى اإلنتاج و مقاوم للفيوزاري

صكنك تم إسكتنباط هكذا ال. الفرتيسيليوم 
يكزرع عكادة فكى . بواسطة شكركة هكاينز 
.العروة الصيفية المبكرة 



هو أحكد الهجكن ثنائيكة الغكرض عاليكة 
اإلنتاجيكككة ، النباتكككات متوسكككطة الحجكككم  

دان يحتاج الف. محدودة النمو بنورة طرفية 
اللمار عالية. ألك شتلة 15–12حوالى 

، الصالبة ذات شكص مكعب الى مسكتدير
جكم  ذات لكون 190متوسط وزنها حوالى 

. طن 50ينتج الفدان حوالى . أحمر داكن 
.يزرع فى العروة الصيفية المبكرة 









جيدةةشتلانتاجهوالطماطممحصولنجاحأساسيعتبر
.مرضيةأوحشريةإصاباتاىمنخاليةالمواصفات

وسم12حوالىبطولتكونأنيجبالجيدةفالشتلة
أنيجبكما،حقيقيةورقات5-4كونتقدتكون
أعفانوةالرقبعفنوالفيروسيةاألمراضمنخاليةتكون
.الجذور

شتلة غري جيدة املواصفاتشتلة جيدة املواصفات



«

«

«
«

«





ثمالاتربةمن(مستعملةكانتإذا)الصوانيليغسيتم

كلوراكسأو%40الفورمالينمحلولفيبغمسهاتطهيرها

عباتثمللتجفيفوتنشيرهادقائقخمسلمدةماءلتر/3سم30

كالتالىهىوالزراعةيئةبب
بالة بيت موس

جوال فيرمكيولايت3

كجم بودرة بلاط4

كجم سلفات نشادر400

كجم سوبر فوسفات500

كجم سلفات بوتاسيوم300

كجم سلفات ماغنسيوم30

جم أى مطهر فطرى متوفر بالسوق75بالإضافة الى 

بعدوتتركالماءبالفيرمكيوليتوالبلاطوبودرةموسالبيتخلطيتم

أتعبثمالمذكورةالأسمدةاليهايضافثمساعة24لمدةالتقليب

حسابعملمعبذرةعينبكلبهاالهجنالبذوروتزرعالصوانى

.الترقيعفىستستخدمالتىللشتلات



احواضبعملذلكووالخفيفةالرمليةراضىأالفيالطريقةهذةبعتت

وتنثرسم20ابعادعلىسطورالاحواضداخلويعملمتر2×2بأبعاد

الاولىالريةاعطاءمعالرملأوبالطمىتغطىثمسم1بعمقالبذور

يتماكم،الحاجةحسبالرىذلكبعديتمو،بالمياهالاحواضوغمرببطء

حدهاإيكونأنعلىالشتلاتاصفرارأوضعفعندورقيةتغذيةاعطاء

.الصغرىلعناصراعلىمحتوية

2\14ل ض طينية ثقيلة فيتم التخطيط بمعدار أتستخدم اذا كانت ال

غطية قصبة ، والزراعة في سطور على جانبى الخط في الثلث العلوى والت

.بالطمى أو الرمل ويجب أن يصل ماء الرى للبذور بالنشع 

ولاحالاممنالخاليةالخصبةالطينيةضار أالفىالطريقةهذةتتبع

ةالمصطبعلىالسطوربينوالمسافةمتربعرضمصاطببعملذلك

يجبةالتاليالرياتوفي،الجيدالرىثموالتغطيةالبذوروزراعةسم15-20

زراعةالبعدالطرقافضلمنوهى.بالنشعالبذورلمستوىالمياهوصول

.الصوانىفى



كمية التقاوى

ت  كيلو جرام بذور ينتج شتال

فى فدان8-6تكفي ملساحة 

مثلاالصناف قوية النمو

.جمموعة املارمندوفلوراديد 

تكفي  كيلو جرام بذور ينتج شتالت

فدان يف االصناف6-5مساحة 

، 86حمدودة اخلضرى مثل بيتو 

.97يوسى 

فى حالة اهلجن يستخدم 

.جم بذور 30-50



فىتمي.الطماطمزراعةفىاالقلعلىثالثيةدورةتباعإالمفضلمن
بعد،قالسابالمحصولبقايامنوزراعيةمخلفاتمنبهامازالةإالبداية
الطينيةلالراضىللفدان3م30-20بمعدلالبلدىداالسمافيضذلك

كجم400يضافكما،الرمليةراضىلألفدانلل3م40-30وبمعدل
إلعتبارافىاألخذيجبو.واحدةدفعةللفدانالكالسيومفوسفاتسوبر
سلفاتسمادكجم100اضافةيتمقمحأوارزعقبالزراعةحالةفىأنة

وتعويضلقمحاأواالرزمخلفاتتحللعلىالبكتيريالتنشيطللفدانالنشادر
.التربةفياالزوتمنالفاقد

يةعالأوالجيريةاالراضىفيأوعضويةاسمدةاضافةعدمحالةفي
دفعتينلىعذكرهاالسابقفوسفاتالسوبرسمادكيمةاضافةيتمالقلوية

ريةندعلىواألالتسميددفعةمعوالثانيةوالتجهيزاالعداداثناءولىاأل
زراعىكبريتكجم100اضافةيفضلانهإلىباالضافةهذا،المحاياه
.البوتاسيومسلفاتكجم50+التجهيزاثناءللفدان



مخلوطفيهويضافسم25وبعمقالخطوطأظهرفيفجعمليتم

:فدانلكلوذلكداً جيبالتربةتقلبأنعلىتيةآلاسمدةاأل

متحللبلدىسماد3م40

فوسفاتسوبركجم400

النشادرسلفاتكجم100

زراعىكبريتكجم150

المغنسيومسلفاتكجم10

تسويةوالترديميتمبالتربةجيداتخلطأنوبعد

تشبعلحينالرىيفتحثمالتنقيطخراطيمفردوالخطوط

.الشتلعمليةقبلذلكو(طفىً )بالمياةالخطوط



معدل التخطيط و 
مسافات الزراعة

97واليوسىو86بيتومثلالمحدودالنموذاتصنافاأل
.سم20الزراعةمسافة،2\7بمعدلتزرع
ىباسترينوروككاسلمثلالنمومتوسطةوالهجنصنافاأل
،2\7بمعدلتزرعماديرهجينوبىاسترينسوبرو

.سم30الزراعةمسافة
اديدفلوروالمارمندمجموعةمثلالنموقويةوالهجنصنافاأل
.سم40الزراعةمسافة،2\6يخططالهجنبقيةو



علىاحملافظةويراعىطاخلمنالعلوىالثلثيفالنباتاتوتشتلاهلادئعلىرضاألرىيتم

الريشةعلىزراعةالتكونأنمراعاةمعالشتلةوتثبيتعلىألثنيةوعدماجلذرىاجملموعة

.املبكرةوالصيفيةتويةالشللزراعاتالقبليةالريشةوعلىواخلريفيةالصيفيةللزراعاتالبحرية

كدابةريةاالرضىريتموفيهاحجمهازادالتىأونقلهاموعدتاخرالتىالشتالتتناسب

وحيكمالساقمنزءوجاجلذرىاجملموعبدخوليسمحلعمقبالوتدالزراعةتتمتستحرثوعندما

نشادرسلفاتكجم50مبعدلتنشيطيةمساددفعةاضافةوميكنمباشرةالرىثمحوهلاالغطاء

.النباتاتجبوارتكبيشا

وهيكدابةريةاجراءدبعتتموقدالشتلةبهتنقلالذىالشتلةمكعبحبجمجورعمليتم

مسادمنتنشيطيةدفعةفةضاإويفضلمباشرةالزراعةمتامبعدالرىيتمأنعلىبدونأواالفضل

 .اهلجنحالةيفوخاصةالشتلةجبوارتكبيشاالرىقبلالنشادرنرتات



:مكافحة احلشائش

:الرتقيع



النباتوعمرالحرارةودرجةرضاألطبيعةحسبعلىالريموعديتحدد
علىللمساعدةولىاألالريةعندالإالتعطيشيجبوال.النموومرحلة

اإلعتبارفىاألخذمع.الجذرىالمجموعانتشار
فييالريكونالصيفشهرأوفيوالعقدالتزهيرعنديالرفينتظاماإل

بالماءالمصاطبغمروعدمالحاميوعلىالمساءفيأوالباكرالصباح
جالنضمرحلةفيالنباتاتتعطيشعدميراعىالمبكرةوالهجنصنافاأل

حوالىتلوينبعديالرويمنع.النضجبدايةفيالرىفتراتوتقليل
فترةذاتوالهجنصنافاألحالةفيوذلكالحقلفيالثمارمن30%

.القصيرةالجمع
كذلنألالنضجوبدايةالثمارتكوينثناءأوخاصةالريثمالتعطيشعدم
طرفعفنمرضوانتشارالثمارتشققمنتزيدالتىالعواملهمأمن

.يالزهرةالقم
فتراتوعلىيالحامعلىيالريجبالملوحةمننسبةوجودحالةفي

.متقاربة



بالغمرالرىنظامتحتراضىاأل:والأ
كجم150المحاياهريةقبليضافالشتلمنأيوم30-20حوالىبعد✓

سوبركجم200+بوتاسيومسلفاتكجم50+نشادرسلفات
.(التجهيزثناءأكلهاالكميةضافةإعدمحالةفي)فدان/فوسفات

200يضاف(الشتلمنيوما60-50)السابقةضافةاإلمنشهربعد✓
.فدان/بوتاسيومسلفاتكجم100+نشادرسلفاتكجم

+نشادرنتراتكجم150يضافالشتلمنأيوم90-80بعد✓
.فدان/بوتاسيومسلفاتكجم100

وعموما.فدان/جيرنتراتكجم150للثمارولىاألالجمعةبعديضاف✓
حالةوفيالرمليةاالراضىفيالزراعةحالةفي%50زيادةيجب

.(ةريبعدرية)تقريبااالضافةمراتعددومضاعفةقويةهجنستخدامإ



(بالتنقيطالرىنظام)الجديدةراضىاأل:ثانياً
مرات5المضافةالكميات)السماداتخاللمنالتاليةالكمياتتضاف
.فدانلكل(اسبواعيا

2+نشادرسلفاتكجم4يوما30ولمدةالشتلنجاحبعديضاف✓
فوسفوريكحمضكجم0,5+بوتاسيومسلفاتكجم4+يورياكجم
.
سلفاتكجم4+نشادرنتراتكجم4يضافيوما60-30من✓

حمضكجم1+ماغنسيومسلفاتكجم0,30+بوتاسيوم
.فوسفوريك

كجم6يضافسبوعينإبالجمعتوقفقبلوحتىالشتلمنيوما60بعد✓
حمضكجم0,5+بوتاسيومسلفاتكجم8+نشادرنترات

.فوسفوريك



وىالخضر المجموععلىرشاتضافالتىالصغرىلعناصرانسيانعدميجب

اثةلثلسبوعينإبالجمعبدايةقبلوحتىيوما15كلالشتلمنشهربعدذلك

+مخلبىمنجنيزجم50+مخلبىزنكجم50+مخلبىحديدجم100بتركيز

.ماءلتر100لكليورياجم50+نحاسكبريتاتجم20

90يوما،60بعددفعتينعلىالنقاطاتبجوارجيرنتراتكجم200-150ضافةإ

الزراعةمنيوما

بمعدلالنقاطاتانسدادمشاكللحل%55بتركيزنيترتكحمضستخدامإ

.السمادةفىاسبوعكلمرةالمياهمنالمكعبللمترجم250-300

.باسبوعينالجمعقبلالتسميدبرنامجيوقف



(بالتنقيطالرىنظام)تحتالسائلةباالسمدةالتسميد
مرات5الموضحةوبالكمياتالسائلةاالسمدةمنالتاليةالنسبتضاف
:اسبوعيا
نيتروجينحدة12:االتىيضافالتاليةيوما30ولمدةالشتلنجاحبعد
.(فدان/لتر12)K2OوحدةP2O5:10وحدة+

5:وضحةالموبالكمياتالتاليةالنسبشهرولمدةالسابقةالفترةبعديضاف
/لترK2O(25وحدةP2O5:10وحدة1:نيتروجينوحدة
(فدان

وحدة6:التاليةالنسبباسبوعينالجمعتوقفقبلوحتىذلكبعديضاف
)فدان/لترK2O(20وحدةP2O5:10وحدة1:نيتروجين



هائيةالناحملصلةهويعدالثمارمنالطماطمحمصول

يارأختأولمنذكرهاسبقالتىالزراعيةالعملياتلكل

صولاحملرعايةعملياتإىلسليمةشتالتوجيدةبذور

منصولاحملبثمارأيضًاالعنايةفيجبعليةو.املختلفة

واجلمعميعادواملناسبالقطفطورحتديدحيث

قليلتشأنهامنعملياتمنذلكاىلماوالتعبئةطريقة

سوفو.جودتةعلىاحلفاظواحملصولمنالفاقد

اولالتدكيفيةعناجلزءهذافىمبسطةفكرةنعرض

.الطماطمحملصولاألمثل



فيأخذهايحبالتيوالطماطمثمارعقدعلىتؤثرالتيالعوامصمنالعديدهناك
:يليكماهيوجودة،أفضصومحصولأعلىعلىنحصصحتىاالعتبار

oللنباتالغذائىالمحتوىفىالتوازن:
مننباتالمحتوىبينتوازنتوفرمعالُمعتِدلالخضرىبالنمويرتبطاللمارعقدأنوجد
لخضرىاللنمومناسبةالظروتتكونفعندماالكربوهيدراتيةالموادمنمحتواهوالنيتروجين
تركيزهاصويظالتنفسفىوجديدةأنسجةبناءفىالكربوهيدراتيةالموادتستهلكالسريع
عقدكيتوقو.بوفرهاألزهارتكوينمنبالرغماللمارتعقدالوالنباتفىمنخفضا  بذلك
معىالخضرالنموحاجةعلىتزيدالتيالكربوهيدراتيةالموادمنكمياتتراكمعلىاللمار
اسبمنوجيدتسميدىبرنامجإتباعيجبفلذلك.النيتروجينمنالنباتمحتوىإعتدال
.الطماطمنباتاتنمومراحصمنمرحلةلكص

oللنباتالمائىالمحتوىفىالتوازن:

قوطسوالشاحباألففرباللوناألزهاربتالتتلونإلىيؤدىاألرضيةالرطوبةنق 
عدمىإلأيضا  يؤدىالتزهيرفترةأثناءخصوفا  والرىفىالمغاالةأنكماعقد،دوناألزهار
يادةزأونق عدموللنباتاتالمائيةباإلحتياجاتاإلهتماميجبذلكعلىو.العقدنجاح
.المطلوبالحدعنالمياه



oالمنخفضةالحرارة:

يحدثالفالطماطم،ثمارعقدفىكبيرا  تأثيرا  ليال  الحرارةلدرجةأنالباردةالمواسمفىنجد
غيرتبقىالنباتاتأنالظروتهذهتحتنجدو.م◦13عنليالالحرارةدرجةإرتفعتإذاإالالعقد
منوليال  م◦18–16منهووللعقدالمناسبالمجالإلىليال  الحرارةدرجةترتفعحتىملمرة

.نهارا  م◦22–20

:يلىماإلىاللمارعقدعلىالليصالحرارةدرجةإلنخفاضالسيىءالتأثيريرجعو

.اللقاححبوبإنتاجضعك➢
.المنتجةاللقاححبوبحيويةضعك➢
.اللقاحيةاألنابيبنموسرعةونق ،اللقاححبوبإنباتتأخر➢

oالمرتفعةالحرارة:

حيثنهارا  أوليال  الحرارةدرجةفىاإلرتفاعأكانسواءالحارالجوفىالطماطمعقديقص
العقدفىاإلنخفاضيكونو،م◦32عننهارا  أوم◦21عنليال  الحرارةدرجةإرتفاععندينخفض
المرتفعةالحرارةتضرو.م◦38إلىنهاراأوم،◦26–23إلىليال  الحرارةدرجةإرتفاععندشديدا  
:التاليةالفسيولوجيةالعملياتعلىتاثيرهاخاللمنالطماطمفىاللماربعقد

.النباتفىالكربوهيدراتيةالموادمستوىنق ▪
.النباتفىبكفاءةالكربوهيدراتيةالموادإنتقالعدم▪
.تكوينهاتشوهواللقاح،حبوبإنتاجقلة▪
.اإلخصابعلىقدرتهاضعكواللقاح،حبوبإنباتوحيويةضعك▪
.السدائىالمخروطمنالميسمبروز▪



.اللقاححبوبإلستقبالقابليتهاضعكوالبنىباللونتلونهاوالمياسمجفات▪
.منهااللقاححبوبإنتلارتوقكوالمتوكإنشقاقعدم▪
.الزهريةالبراعمفىخافةاألوكسيناتوالجبريلليناتمنكصمستوىنق ▪
.اإلندوسبرمتدهوروإندثارمعنموه،إكمالفىالجنينفشص▪

oالسدائىالمخروطمنالميسمبروزظاهرة:

روطمخمكونةببعضهاملتصقةومتوكقصيرةخيوطمنالطماطمزهرةفىاألسديةتتكون
قدالعسوءإلىحدوثهايؤدىالتىوالسدائىالمخروطمنأحيانا  الميسميبرزقدوسدائى
.التجاريةاألفناتفىكبيرةبدرجة

:التاليةالعوامصعلىالظاهرةهذهحدوثيتوقكو

األرضيةالرطوبةنق ❖
ببةالمسالبيئيةالعوامصأهممنالعامصهذايعدوالجافة،الحارةالرياحوالمرتفعةالحرارة❖

.الميسمبروزلظاهرة
:هماعاملينألحدنتيجةأمرهووالنباتفىالكربوهيدراتيةالموادمستوىنق ❖

فىالمحميةالزراعاتفىيحدثكماالضوئيةالفترةقصرواإلضاءةشدةإنخفاض▪
حتتالعقدلسوءالرئيسىالسببالعامصهذايعتبرو.شتاءا  الباردةالمناطق
.الظروتهذه

.األوزتىالتسميدزيادة▪

إلىأيام6-4بنحواألزهارتفتحقبصالمعاملةتؤدىحيثGA3بالجبريللينالمعاملة❖
.الميسمبروزوالقلمإستطالة






























